
Ukeplan for 2. trinn – uke 34 

Kjære 2.trinn - Velkommen tilbake til skolestart! 

Vi håper alle har hatt en fantastisk sommerferie. Nå gleder vi oss masse til å se dere igjen. Vi 
har flyttet inn i nytt og stort klasserom i 2.etasje, første dør inn til venstre etter trappa.  

Første skoledag møtes vi ute i skolegården ved scenen under eika.  

Fra tirsdag er oppstilling om morgenen ved sykkelstativet (inngang kirkeveien). Det er viktig 
at elevene ikke møter før kl. 8.30.  

Kontaktlærere på trinnet dette skoleåret er Caroline Paulsen og Vebjørn Mørken. Andre 
voksne på trinnet er Haseda Kucukovic.  

På skolens hjemmeside finner dere utfyllende informasjon angående skolestart og Covid-19. 
Vi oppfordrer alle til å lese skrivet på hjemmesiden: https://www.faerder.kommune.no/herstad-
skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/informasjon-til-foresatte-om-skolestart-hosten-
2020.40625.aspx  

Vi følger rådene fra FHI, blant annet er dette noen av tiltakene vi gjør: 

• Elevene sitter med en meters mellomrom i klasserommet 

• Vi vasker hender ofte og grundig 

• Vi skal være mye ute, og hvert trinn har hvert sitt uteområde 

• Det er ikke lov til å ha med seg egne leker, baller o.l hjemmefra til skolen 

• Vi ønsker at foresatte i minst mulig grad blir med inn på skolen 

• Ved symptomer på sykdom skal eleven holdes hjemme  

Husk: 

• Første skoledag er mandag 17.august kl. 8.30.  

• Slik gjør du når du skal sende skolesms: 
Skole-sms: send melding til 59444203  
Eksempel: «2 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 
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Ukeplan: 

 
  

Lekser:     

Lekser til tirsdag: Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag: 

Ta med innesko og 
nødvendig klær og skift 
til å ha i garderoben. 
  
  

Ta med innesko og 
nødvendig klær og skift 
til å ha i garderoben. 
  

Ta med innesko og 
nødvendig klær og skift 
til å ha i garderoben. 
  

Ta med innesko og 
nødvendig klær og skift 
til å ha i garderoben. 

    

  
Mail:          
Caroline: caroline.paulsen@faerder.kommune.no  
Vebjørn: vebjorn.morken@faerder.kommune.no  

  
 Hjemmeside: herstadskole.no  

 Tid: Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

8.30-10.00 Samling  

Norsk 

Vi skriver og 

tegner fra 

sommerferien 

Samling 

KRØ ute 

Stafett 

Samling 

Norsk 

Løko - 

repetisjon 

   

Samling 

Matte  

Vi spiller 

mattespill 

Samling 

Matte 

Vi jobber i 

matteheftet 

  

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15-11.15 K&H 

Vi lager 

bursdagskort 

K&H 

Vi lager ferdig 

bursdagskortene 

  

Norsk 

Løko - 

repetisjon 

  

Norsk ute 

Høyfrekvente 

ord 

Samfunnsfag 

Vi lærer om 

kildesortering 

11.15-11.35 Spise Spise Spise Spise Spise 

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

12.00-

13.00(12.50) 

Utelek 

Frilek ute 

  

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk ute 

Lesestund med 

høytlesning 

  

Slutt kl. 12.50 

Matte ute 

Kanonball med 

addisjon 

  

  

Utelek  

Organisert lek 

ute 

 

Slutt kl. 13.00 

Norsk ute 

Vi spiller memory 

med bilder og ord 

 

Slutt kl. 13.00 

13.00-13.15     Friminutt     

13.15-14.15     Utelek 

Frilek ute 

 

Slutt kl. 14.15 

    

http://caroline.paulsen@faerder.kommune.no
http://vebjorn.morken@faerder.kommune.no
http://herstadskole.no/


 


